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INCIDÊNCIA DE PARASITISMO DA BROCA-DO-CAFÉ POR Cephalonomia SP. (HYMENOPTERA:
BETHYLIDAE) EM Coffea canephora, NO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

Vera L. R. M. BENASSI1, Laerciana P. VIEIRA2, Alexandre GIACOMIN2

1INCAPER / Centro Regional de Desenvolvimento Rural, Caixa Postal 62, 29.900-970 – Linhares, ES. e-mail:
benassi@escelsa.com.br. 2 Bolsista do PNP&D/Café.

Cephalonomia sp. é um novo parasitóide da broca-do-café que ocorre naturalmente nas culturas de Coffea
canephora, na região norte do Espírito Santo. Para estimar a sua importância como agente natural de controle
da praga, instalou-se um ensaio no período de entressafra. Em agosto/2002, dois meses após a colheita, foram
marcadas, ao acaso, dez plantas em uma lavoura de café conilon. Todos os frutos pendentes nos ramos e
caídos ao solo, ao redor da copa foram coletados e transportados ao laboratório, onde se efetuou a contagem
dos frutos sadios e brocados e dissecação destes para verificar a ocorrência da broca e da vespa. Observou-
se uma média por planta, de 158,8 frutos caídos ao solo, com um índice de infestação pela broca de 60,3% e
30,3 frutos nos ramos, com 66,3% de brocados. Os índices de parasitismo por Cephalonomia sp. nos frutos do
solo variaram de 0,0 a 17,9%, com uma média de 7,9%. Para os frutos remanescentes nos ramos, a variação
desses índices foi de 5,7 a 46,2% e média de 26,7%. A média de descendentes da vespa por fruto foi de 3,6
e 3,1, e da broca, de 4,9 e 6,4 exemplares, respectivamente para os frutos coletados no solo e nos ramos.
Pode-se concluir, que tanto a broca como este parasitóide sobrevivem vários meses após a colheita nos frutos
que permanecem na lavoura, Assim, programas de manejo da praga devem considerar a atuação deste inimigo
nessa época como fator de redução da sua população que vai atacar os frutos da próxima safra.
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